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20 ANOS EM 2 (DE ATRASO)
 O governo de Michel Temer tem sido apontado como um dos
piores da história do Brasil. Sem falar na (im) popularidade do presi-
dente cujo índices de  (des) aprovação - para ambos - não têm mais
como despencar. O festival de erros sucessivos e desmandos - sem
falar nas muitas denúncias de corrupção, aumentos de preços cons-
tantes, paralisação de obras e projetos importantes e na insistência de
aprovar reformas  - chegou a um ponto tão crítico que até para marcar
seus dois anos (o impeachment de Dilma completou seu segundo
"aniversário" dia 12) à frente do governo os marqueteiros criaram um
slogan de fazer inveja a qualquer oposição que se preze.
E tudo por causa do próprio governo desastrado, desarranjado e
no apagar das luzes típico de um fim de festa e, no caso da peça
publicitária em questão, de uma vírgula em uma frase mal formulada
em um convite. Para uma cerimônia comemorativa dos dois anos do
atual presidente no cargo, foi redigido e distribuído um convite com
os seguintes dizeres: “O Brasil voltou, 20 anos em 2”. A ideia era dizer
que em apenas dois anos o país voltara aos trilhos e à retomada do
crescimento da economia e da ordem política. Mas numa sociedade
em que a dubiedade impera, não deu outra. A mensagem passou a
impressão – até mesmo para Michel Temer – de que o país regredira
duas décadas em sua gestão (o que para muitos é a mais pura verda-
de). Um convite oficial com texto dúbio. Não poderia haver desastre
maior. E Temer não gostou nada da escorregada no português.
O marqueteiro do Planalto Elsinho Mouco (palavra que em nosso
idioma significa “surdo”) e também o ministro de Minas e Energia, Morei-
ra Franco (palavra que em nosso idioma significa “verdadeiro”), foram
chamados para ouvir uma bronca de Michel Temer (palavra que em nosso
idioma significa “recear”). Esperneios e demissões à parte (o redator do
convite já foi demitido), o alerta e o dedo em riste de Temer nas caras de
Franco e Mouco só serviram para comprovar, mais uma vez, que o gover-
no é oportunista, incompetente, desleixado, casuísta e desleixado. Bem
como corrupto e totalmente desacreditado ao ponto de o País não ver a
hora de chegar o 1° de janeiro quando deverá tomar posse um novo
governo constituído por pessoas eleitas pelo voto da maioria.

COMPARTILHAR SEMPRE
Tem viralizado nas redes sociais uma mensagem em que o (s) autor
(es) chama (m) a atenção para a pouca - ou quase nenhuma - importân-
cia que os brasileiros vêm dando aos abusivos aumentos de preços
autorizados pelo atual governo nos últimos meses (reajustes salariais
em nenhuma esfera federal, estaduais e municipais).
Diz o texto: gasolina comum quase R$5; planos de saúde bem
maiores que a inflação acumulada; contas de luz, cerca de 25%; tribu-
tos, de um modo geral, incompatíveis com a realidade de desemprego
e inflação disfarçada e tantas outras formas de se meter a mão no
bolso de milhões de famílias desesperadas pois não conseguem ficar
adimplentes e honrar com seus compromissos (diferente do que al-
guns pensam, o povo brasileiro se sacrifica para manter o 'nome lim-
po')". E continua: - Nenhuma greve....nenhum dia sem abastecimento...O
que acontece com o povo brasileiro? Vai continuar sendo esse ca-
chorrinho manso que não se rebela? Continuar aceitando ser palhaço
e pagando a conta da corrupção? Cadê o #vemprarua??? Cadê os
batedores de panela? Quem vai nos defender??? Nós mesmos!"
Apesar de ser redundante e meio injusto, se pretende insinu-
ar haver generalização (muitos vêm fazendo sua parte, até nós
aqui neste espaço de reflexão semanal), as palavras servem para
reforçar algo que boa parte da Justiça, dos veículos de comunica-
ção e, até, as próprias redes fazem todos os dias ao publicarem
palavras de ordem contra a corrupção institucionalizada e enrai-
zada para defender os interesses de políticos e outros acostuma-
dos à boa vida propiciada pelas 'canetadas' - muitas, aliás - man-
tenedoras da roubalheira em que transformaram o País.
Agora, se pretendem mobilizar a população para denunciar, ainda
mais, os muitos crimes praticados nos Três Poderes, a malversação de
dinheiro público, o toma lá dá cá flagrante no Congresso Nacional, nas
assembleias, nas câmaras, nos governos estaduais e prefeituras, o per-
dularismo, o nepotismo e a importância de se refletir bem em quem votar
nas eleições (nas duas que acontecem de dois em dois anos), estamos
de acordo e dispostos a continuar exercendo esta que é nossa obriga-
ção profissional e, antes de tudo, cívica porque pretende deixar um
mundo e um Brasil melhor para tantos quantos pudermos.

Entrevista
João Direnna é jornalista
e psicólogo. Responsável
pelo Blog do Dirennapanorama@gazetanit.com.br

Pensamento da Semana:

Por mais que tentem
resultado diferente, a
justiça sempre acaba
prevalecendo. E a
verdade aparecendo.

LULA "SEM
PROTEÇÃO"
A 6ª Vara Federal de Campi-
nas, no interior paulista, suspen-
deu todos os benefícios a que
Lula (PT) tem direito como ex-pre-
sidente, com exceção da casa, co-
mida, roupa lavada e demais be-
nefícios dos quais "faz jus" como
chefe da organização criminosa e
por ter surrupiado milhões de re-
ais da Nação através da lavagem
de dinheiro e corrupção pratica-
da pelo capo. Entre outras coi-
sas, o juiz Haroldo Nader deter-
minou que a União retire do ex-
presidente um cartão corporati-
vo, quatro seguranças, dois mo-
toristas e dois assessores.
No pedido, o magistrado de-
fende que os benefícios não seri-
am mais necessários em virtude
da prisão do ex-presidente, que
desde o dia 7 de abril cumpre
pena estabelecida pelo juiz Sér-
gio Moro na carceragem da Polí-
cia Federal, em Curitiba (PR). Em
sua decisão, o juiz diz que ocorre
desvio da finalidade, custeados
pelo erário, com a manutenção e
custeio de seguranças individu-
ais, veículos com motoristas e
assessores, “a um ex-presidente
que cumpre pena longa, de 12
anos e um mês de reclusão, mes-
mo que com a possibilidade de
progressão, além de mera expec-
tativa no momento, ocorreria ape-
nas após mais de dois anos”.
Ele também ressalta que Lula
está sob custódia permanente do
Estado, em sala individual, ou
seja, sob proteção da Polícia Fe-
deral, que lhe “garante muito mais
segurança do que tivera quando
livre, com alguns agentes a acom-
panhar-lhe aonde fosse e ainda
justifica que o ex-presidente não
precisa dos dois veículos, uma
vez que qualquer deslocamento
dele só ocorrerá “sob escolta da
Polícia Federal.” Em relação aos
assessores, o despacho informa
que não há justificativa razoável,
já que o ex-presidente está deti-
do, apartado dos afazeres nor-
mais, atividade política, profissi-
onal e até mesmo social. Ao final
do despacho, o juiz Nader diz que
o Ministério Público Federal pode
solicitar vistas do processo, e
que caberá à União a suspensão
imediata dos benefícios.

Milton Rangel:
‘Crise é herança
perversa de 13
anos do PT’
A gestão do Partido dos Traba-
lhadores se perpetuou por qua-
tro mandatos na condução do
país e, segundo o deputado es-
tadual Milton Rangel (DEM),
deixou de legado a maior crise
social e econômica que os bra-
sileiros já enfrentaram. Foram
dois governos do Lula, dois de
Dilma e a continuação do seu
vice, o presidente Michel Temer.
O resultado de anos do PT no
poder foi o desaparelhamento
das forças federais de seguran-
ça, o sucateamento dos hospi-
tais federais e um exército de 14
milhões de desempregados. Nes-
ta entrevista à Gazeta Niteroien-
se, Milton Rangel fala das difi-
culdades atuais após essa he-
rança perversa de 13 anos do PT.

O Brasil já passou por diversas
crises. Por que o senhor
considera esta a pior de todas?

A corrupção na Petrobras e em
outros órgãos estatais sempre
existiu, mas ela se instituciona-
lizou a partir do primeiro go-
verno de Luiz Inácio Lula da Sil-
va - o líder do Partido dos Tra-
balhadores que era tido como a
grande esperança do povo bra-
sileiro para acabar com a rou-
balheira no país e tornar mais
justa a distribuição de renda.
Com o PT, a corrupção se apro-
fundou e se generalizou e com
isso os ricos se tornaram bilio-
nários.  Lula foi a grande decep-
ção política da década.

Na sua avaliação, qual foi o
impacto dessa gestão petista?

A segurança foi severamente
comprometida com o desapa-
relhamento de todos os meca-
nismos de controle, das polí-
cias federal, rodoviária e a Re-
ceita Federal, órgãos estraté-
gicos no combate às armas e
drogas que cruzam estradas,
portos, aeroportos e aduanas.
Sem homens, viaturas e equi-
pamentos de trabalho, fica
praticamente impossível impe-
dir o crescimento do tráfico
por vias aéreas, rodoviárias,
marítimas e fluviais. O enfren-
tamento é necessário, mas é
preciso antes de tudo atuar na
prevenção. Fuzil não é produ-
zido no Rio. Entra pelos cami-
nhos que o governo federal

deveria patrulhar.  A PM tam-
bém não é culpada. Ela está
tomando tiro e sendo abatida
para nos defender. O resulta-
do disso estamos vendo de
perto com o crescimento da vi-
olência no Rio de Janeiro, onde
só este ano 50 policiais foram
assassinados por criminosos.

Que outras áreas foram
atingidas por esta crise?

Um dos piores legados do PT foi
o abandono dos hospitais fede-
rais que sofrem com a falta de
infraestrutura básica, agoni-
zando nas UTIs sem condições
de oferecer atendimento digno
aos milhares de brasileiros que
não têm dinheiro para pagar
planos de saúde e dependem da
rede pública de saúde. Há 15
anos, tínhamos em nosso esta-
do cinco hospitais nacionais de
referência: o Hospital Federal de
Bonsucesso, o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca),  o Institu-
to Nacional de Traumato Orto-
pedia (Into), o Hospital Clemen-
tino Fraga Filho da UFRJ (Hos-
pital do Fundão) e o Instituto
Nacional de Cardiologia, em La-
ranjeiras, onde um paciente
cardíaco morreu na porta por
falta de atendimento.  Hoje, to-
dos esses hospitais que já fo-
ram de excelência sofrem com
a falta de médicos e recursos.
As cirurgias de alta complexi-
dade estão sendo suspensas.
Tudo graças a um governo pe-
tista que só se preocupou em
se manter no poder.

Na sua opinião, quais as
consequências da Lava-Jato
para o Rio de Janeiro?

A roubalheira descoberta pela
operação Lava Jato na Petro-
bras foi tão grande que foram
paralisados todos os investi-
mentos da empresa no setor
naval, nas obras do Comperj,
em Itaboraí, e nas platafor-
mas, gerando uma enorme
massa de desempregados,
principalmente na indústria
naval em Angra dos Reis e Ni-
terói. Isso afetou demais a
economia do estado, onde são
produzidos 80% do petróleo
nacional.  Precisamos rever-
ter esse quadro com políticos
comprometidos verdadeira-
mente com o crescimento do
nosso estado. O Rio tem tudo
para voltar a ser a segunda
maior economia do país.

João Direnna é jornalista
e psicólogo. Responsável
pelo Blog do Dirennapanorama@gazetanit.com.brpanorama@gazetanit.com.br
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Recapeamento em Várzea das
Moças segue em ritmo acelerado

Lei obriga lojas a informar
sobre bloqueio no caso
de celular roubado

O governador Pezão sanci-
onou, na terça-feira (15), a lei
7.953, que determina que esta-
belecimentos comerciais que
vendem aparelhos celulares e
similares eletrônicos, deverão
informar, por meio de cartazes,
que em caso de roubo, o apa-
relho poderá ser bloqueado
pela operadora através do
IMEI (International Mobile
Equipment Identify), um núme-
ro de identificação global e úni-
co para cada telefone celular.
O cartaz deverá estar em lu-
gar acessível, de fácil visuali-
zação e conter a seguinte men-
sagem: “Seu aparelho contém
um código de IMEI que pode
ajudá-lo a proteger seus dados
de roubo e violação. Guarde
este código em lugar seguro”.

Alerj aprova empréstimo de
R$ 3,05 bilhões ao Estado
Recursos serão usados para pagar fornecedores;
Assembleia já tinha aprovado a busca de recursos para
modernizar arrecadação e reduzir custos com pessoal

A Alerj aprovou na terça-
feira (15) Projeto de Lei do
governo do Estado, para con-
tratação de empréstimo de
R$ 3,05 bilhões para paga-
mento de débitos com forne-
cedores. A operação, que
consiste na realização de lei-
lão reverso (vence o maior
desconto) está prevista no
Regime de Recuperação Fis-
cal (RRF), ao qual a adminis-
tração estadual formalizou a
adesão em setembro de 2017.

“A experiência no Estado
do Rio e em outros estados
mostra que leilões reversos
como o que faremos gera des-
contos de no mínimo 30% e no
máximo 60% a 70% de des-
conto. Com isso vamos reduzir

nosso endividamento e melho-
rar a prestação de serviços à
sociedade”, ressaltou o gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

Anteriormente, a Alerj ha-
via aprovado empréstimos para
modernização do sistema de
arrecadação tributária  (R$ 250
milhões) e incentivo ao desliga-
mento voluntário de funcioná-
rios  (R$ 200 milhões).

Com a contratação do em-
préstimo o Estado vai reduzir
o endividamento com fornece-
dores, hoje em torno de R$ 10
bilhões. A modernização da
arrecadação tributária deverá
gerar um aumento de receita
para o Estado da ordem de R$
2,5 bilhões até 2020, sendo R$
504 milhões somente em 2018.

 A obra de recapeamento
que foi realizada pela Prefei-
tura de Niterói, em Várzea das
Moças, seguiu em ritmo ace-
lerado. O trabalho começou na
Avenida Plínio Gomes Mattos
Filho indo até a Avenida Ever-
ton da Costa Xavier, no trecho
entre o Ciep de Várzea das
Moças até a altura da entrada
do Engenho do Mato.

Este mês, foi concluído tam-
bém o recapeamento das pis-
tas sentido Centro da Avenida
Visconde do Rio Branco, no
trecho próximo à Avenida Fe-
liciano Sodré até a altura da
estação das barcas. Ao longo
de 2017, a Prefeitura de Nite-
rói recapeou diversas ruas em
diferentes bairros da cidade.
Foram beneficiadas vias como
a Avenida Feliciano Sodré, no
Centro, as ruas Alice Galvão

e Gonçalves Lêdo, no Fonse-
ca, e a Avenida Prefeito Sil-
vio, em Charitas.

Ação emergencial - Em
abril, a Prefeitura concluiu o
recapeamento da Rodovia RJ-
104, entre o Trevo do Cara-
mujo e o Hospital Municipal
Getúlio Vargas Filho (Getuli-
nho), no Fonseca. Apesar de
a via ser administrada pelo
Governo do Estado, o prefeito
de Niterói, Rodrigo Neves,
anunciou as ações emergen-
ciais para este trecho da es-
trada com o objetivo de mini-
mizar os transtornos causados
pela falta de manutenção da
estrada. Ao todo, três quilôme-
tros da via foram recuperados
pelo Município. O recapea-
mento foi feito nos dois senti-
dos da RJ-104, além da limpe-
za dos acostamentos.

Oficina permanente
de prática em libras
no IFRJ de Niterói

O Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Rio de Janeiro (IFRJ)
de Niterói oferece a “Oficina
de prática de conversação
básica em LIBRAS”, que
acontecerá todas as sextas-
feiras, das 9h 30min às 11h,
no Caminho Niemeyer.

A oficina é gratuita e objeti-
va propiciar ao aluno contato
prático com o vocabulário bási-
co da Língua Brasileira de Si-
nais – LIBRAS. A inscrição é
presencial, todas as sextas, das
8h às 9h, no campus provisó-
rio, no prédio da Fundação Os-
car Niemeyer - Caminho Nie-
meyer (Rua Prof. Plínio Leite, s/
n, Centro, Niterói). Para partici-
par é preciso ter conhecimento
básico da LIBRAS e apresentar
original e cópia dos seguintes
documentos: RG, CPF, compro-
vante de residência e compro-
vante de escolaridade.

Niterói terá
Caminhada
Luminosa Da Paz
neste sábado

Organizações sociais e re-
ligiosas promovem, neste sá-
bado (19), a Caminhada Lumi-
nosa da Paz, em Icaraí. O ato
começa às 17h, no Museu de
Arte Contemporânea (MAC),
seguindo pela Praia de Icaraí
até a Igreja de São Judas. O
evento, que tem apoio da Pre-
feitura de Niterói, mobiliza or-
ganizações contra a violência.

A ideia é juntar forças
para estimular ações concre-
tas para superação da violên-
cia, promovendo a cultura da
fraternidade e da paz. Todos
os participantes vão receber
velas para iluminar o caminho.
O evento começa com o Ato
Interreligioso pela Paz, às 17h.

Participam da organização
da caminhada as igrejas Ca-
tólica, Anglicana, Batista, Lu-
terana, o Centro Israelita, o
Conselho Espírita e a Rota
dos Orixás, além da Niterói
Mais Humana e a OAB.

Cidade  fará
parte de trilha
que cruza o Brasil

O Instituto Chico Men-
des de Conservação e Bio-
diversidade (ICMBio) in-
cluiu Niterói na rota do Sis-
tema Nacional de Trilhas de
Longo Curso, que vai cru-
zar o país, do Oiapoque ao
Chuí. A Rota Darwin, como
foi batizado o trajeto, anun-
ciado na terça (15) no Par-
que da Cidade, terá 74 qui-
lômetros, e vai ligar na esta-
ção das barcas da Praça
Arariboia até Maricá, pas-
sando por pontos como a
Praia das Flechas, a Ilha do
Pontal e o Parque Estadual
da Serra da Tiririca.

O percurso terá sinaliza-
ção personalizada. Na cida-
de, o símbolo nacional do
projeto ganhou a imagem da
espécie ancestral Homo sa-
piens, em alusão a Charles
Darwin, cientista que pas-
sou por Niterói há 186 anos.

Saúde apresenta Plano de Expansão
do Programa Médico de Família

A Prefeitura de Niterói vai
expandir o Programa Médico de
Família (PMF) que vai contar
com mais oito unidades nas co-
munidades do Juca Branco, Ser-
rão, Boa Vista, Holofote, Coro-
nel Leôncio, Coréia, Sabão e
Jacaré. Com a medida, a cober-
tura do PMF vai passar de 80%
para 90% da população vulne-
rável do município.

 A secretária Municipal de
Saúde explicou que essas novas
áreas são muito importantes e
que essa é uma demanda anti-
ga da população. “Continuamos
a investir na atenção básica do
município e a abertura dessas
novas unidades do Médico de
Família são fundamentais para
população e ampliação da as-
sistência à saúde”, afirma.
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VOCÊ TRAZ FELICIDADE/EU
NÃO VOU NEGAR... Uma
lojinha fundada em 1841
pelos irmãos holandeses
Clemens e August
contratou Brumar, o mais
badalado casal brasileiro,
para incrementar suas
vendas com uma
campanha para o Dia dos
Namorados.
Primeiramente: Fora
Temer! Agora, vamos
explicar rapidamente o
que quer dizer Brumar:
Nada mais é do que a
junção de nomes; e o
nome dessa junção é
“shippar”. “Bru” de Bruna
Marquezine e “mar” de
Neymar. E a tal lojinha é
hoje a gigante do varejo
C&A, cujo nome é
proveniente das iniciais
dos irmãos holandeses.
Pois é, os pombinhos
receberão R$ 1,8 milhão
pela campanha
publicitária, cujo único
interesse é o amor, que
mexe com a minha cabeça
e me deixa assim... Que
faz eu pensar em você e
esquecer de mim...

JOKER... Cleonicéia Pires
Ayrosa Galvão, ou até o
fechamento desta
edição: Cleo. A filha de
Gloria Pires e Fabio Jr.
(ou Orlando Morais,
conforme ela disse no
show) resolveu investir
na carreira de cantora,
após ter tentado ser
atriz; caminho inverso ao
do seu irmão Fiuk, que
tentou ser cantor e,
depois, ator. Cleo está
fazendo um “bocket”
show para lançar seu
primeiro disco, “Jungle
Kid”. A filha de Gloria
Pires, Fabio Jr. e Orlando
Morais fez uma
autocrítica: não gostou
do figurino. Quem ficou
até o final do “bocket”,
não gostou do show.

PERERESTROIKA... Após a repercussão negativa, a AFA (a
CBF argentina) disse que não disse. Contudo, não só
disse, como escreveu e imprimiu. A entidade organizou
um curso sobre a cultura da Rússia para os hermanos
envolvidos na Copa do Mundo no país do Putin. E foi
distribuída uma apostila contendo dicas de como
conquistar as mulheres russas. Entre as dicas, o cuidado
com a aparência é fundamental, pois as russas gostam
de homens limpos, cheirosos e bem vestidos. Outra dica
importante citada é que as russas não gostam de ser
tratadas como mulher-objeto. Assim como não gostam
da historinha “tamanho não é documento”.

DESLIZANDO PRA FRENTE E
PRA TRÁS/ABRE A
RODINHA MEU AMOR/
ABRE A RODINHA POR
FAVOR... Não se sabe
ainda ao certo se é uma
homenagem ou um
deboche. O fato é que
será instalada na zona
portuária do Rio de
Janeiro uma gigante
roda-gigante inspirada
nos apertos que têm
passado os servidores,
cujas rodas já perderam
todas as pregas da
esperança em ver uma
melhora no estado das
coisas. O grupo Gramado
Parks venceu a licitação
para explorar a zona do
Rio, e pretende instalar
a versão carioca da
London Eye, que tem 135
metros de altura e fica
na Inglaterra. A versão
tupiniquim terá 88
metros e passará a ser a
maior do Brasil, que por
enquanto é a do Parque
Hopi Hari com 44 metros,
localizado em São Paulo.

PERGUNTE AO CRIADOR/
QUEM PINTOU ESTA
AQUARELA/LIVRE DO
AÇOITE DA SENZALA/PRESO
NA MISÉRIA DA FAVELA...
Alguns consideraram um
ato falho. Outros
consideraram excesso de
sinceridade. Para
comemorar dois anos de
governo, Michel
(Fora)Temer lançaria a
campanha “O Brasil
voltou 20 anos em 2”, cujo
título buscava inspiração
em JK, além de fazer um
mea-culpa. Alguns puxa-
sacos quiseram colocar
uma vírgula no título, pois
consideraram sinceridade
além da conta.

O QUE ESTÁ
ACONTECENDO? O MUNDO
ESTÁ AO CONTRÁRIO E
NINGUÉM REPAROU... Nem
tudo é espinho para
Michel Temer. Na última
pesquisa da CNT, ele
lidera com 87,8%, um
índice extremamente
significativo. Em segundo
lugar está Marina Silva
(REDE), com 56,5%. Em
terceiro, Geraldo Alckmin
(PSDB), com 55,9%. E
fechando o quadrado,
Jair Bolsonaro (PSL),
52,8%. Cabe ressaltar que
a pergunta feita ao
pesquisado é: “Em quem
você NÃO votaria em
hipótese alguma?”.

EU NASCI ASSIM/EU CRESCI
ASSIM/EU SOU MESMO
ASSIM/VOU SER SEMPRE
ASSIM... É uma história
que se encaminha,
lamentavelmente, para a
tragédia. Contudo,
tragédia não é o forte da
coluna. Após uma festa
no Encantado, bairro da
zona norte do Rio,
estudante teria sido
visto pela última vez fora
de si e sem roupa. Até o
fechamento desta
edição, o caso ainda não
estava solucionado pela
polícia. O nome na
certidão dx estudante é
Matheus, porém,
apresentava-se como
Matheusa. A surpresa
estava no gênero: não-
binário (nem masculino,
nem feminino).
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Fechado desde 2012, Museu
Antonio Parreiras ganha site

Foi lançado nesta
sexta-feira (18) — Dia
Internacional dos Mu-
seus — o site museuan-
tonioparreiras.rj.gov.br
do Museu Antonio Par-
reiras (MAP), que vive
um impasse em sua sede
física, no Ingá.

O site, conquistado
com patrocínio da Asso-
ciação de Amigos do
MAP, foi a alternativa
encontrada pela adminis-
tração para manter o con-
tato com os visitantes, que
não têm acesso às depen-
dências do espaço cultu-
ral desde 2012, quando foi
fechado devido a infiltra-
ções que ameaçavam sua
estrutura. Desde então,
uma série de entraves
atrasa o término das
obras de intervenção e de
modernização do prédio.

No endereço virtual, o
visitante poderá acompa-
nhar registros da vida e
da obra de Antonio Par-
reiras, antigo residente da
casa transformada em
museu em 1942. Anima-
ções apresentam peças

mais emblemáticas do
acervo e histórias de co-
leções de Parreiras; e re-
velaram curiosidades do
Jardim Histórico, do ate-
liê e da Vila Olga, que tam-
bém integram parte da
área do museu.

As obras começaram
em 2014 e foram inter-
rompidas em 2016. Em
2012, o Ministério da Cul-
tura (MinC) e a Secreta-
ria Estadual de Cultura
firmaram convênio de R$
6.250.000 para recupera-
ção e restauro do museu.
Deste valor, R$ 5 milhões
seriam financiados pelo
órgão federal em cinco
parcelas; e o restante,

pelo órgão estadual.
De acordo com o

MinC, o primeiro repas-
se à Secretaria de Cultu-
ra foi feito em novembro
de 2012, e as parcelas
seguintes seriam entre-
gues após a prestação de
contas da secretaria es-
tadual. Em nota, o MinC
afirma que essa presta-
ção não foi feita, e por
isso os demais repasses
foram suspensos. O mi-
nistério esclarece, ainda,
que um outro fator foi a
interpretação de que hou-
ve terceirização da obra,
que está sob comando da
Empresa de Obras Públi-
cas do Rio (Emop).

Bazar Solidário MMartan e Pestalozzi acontece no dia 24
Mais uma vez a em-

presa MMartan, uma das
mais tradicionais casas de
cama, mesa e banho do
país, organiza o seu Ba-
zar Solidário com parte da
renda revertida para a
Associação Pestalozzi de
Niterói. A edição desse
ano acontece no dia 24 na

sede da Pestalozzi, em
Pendotiba, no horário de
10h às 16 horas. São
produtos com descontos
de até 50% que podem
ser divididos em até seis
vezes sem juros e a pro-
moção é aberta para
qualquer pessoa, usuá-
ria ou não dos serviços

da Pestalozzi.
Informações sobre o

bazar MMartan em prol
da Pestalozzi de Niterói
podem ser obtidas pelo
telefone 21 2199-4420. A
Associação Pestalozzi
de Niterói fica na estra-
da Caetano Monteiro,
857, Badu, Pendotiba.

Alcione canta no
Horto do Fonseca

Uma das mais respeitadas vozes
da música brasileira, a cantora Al-
cione apresenta o show “EU SOU A
MARROM”, no Horto do Fonseca,
neste sábado, 19 de maio. A apre-
sentação gratuita faz parte do Cir-
cuito Quatro Estações da Música,
promovido pela Prefeitura de Ni-
terói, e celebra os 45 anos de car-
reira e os 70 de idade da artista. A
abertura do evento, às 16h, conta-
rá com show do grupo Perdendo a
Linha, seguido das cantoras e com-
positoras Roberta Nistra, Elisa
Addor e Clarice Magalhães. A orga-
nização pede para que o público
leve 1 kg de alimento não perecí-
vel. As doações serão distribuídas
entre instituições da cidade.
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Arte & Espetáculo

__________________________________________________________________________

Professor Barragan é professor
universitário, empreendedor,
advogado, contador, Presidente
do IBED, Mestre em Direito
Econômico e Desenvolvimento,
Pós-graduado em Direito Público
e MBA em Gestão,
Empreendedorismo e Marketing.
Instagram: @professorbarragan.
Facebook: Professor Barragan

barragan@gazetanit.com.br

Culpa do governo e do povo

Não é de hoje que sabe-
mos que a crise econômica
também serve de causa de
aumento de criminalidade,
dentre outros fatores. Mui-
tos pais e mães de família,
quando se veem imersos no
mundo do desemprego e
com dificuldade de obter um
novo trabalho – o que às ve-
zes se estende por anos –
acabam seduzidos pela cri-
minalidade como única al-
ternativa para recolocar co-
mida na mesa para si e seus
familiares. Outros conse-
guem ir sobrevivendo com
ajuda de outros membros da
família ou de amigos que se
solidarizam com a situação.
Entretanto, apesar de o efei-
to de uma demissão ser
emocional e financeiramen-
te devastador, isso não pode
justificar uma rendição do
indivíduo às (falsas) regali-
as do mundo do crime.

Há parcela de culpa para
diversos lados naquela situ-
ação. De um lado vem o Go-
verno, que não é capaz de
gerar desenvolvimento eco-
nômico e uma situação de
estabilidade normativa e eco-
nômica para que as empre-
sas possam ser constituídas
e mantidas de modo lucrati-
vo. Sobre elas são impostas
diversas exigências formais
(nossa velha e odiada buro-
cracia) que tomam tempo e
dinheiro do empreendedor e
o desestimulam – principal-
mente o estrangeiro -, em
certos casos, a constituir uma
empresa ou prosseguir com

um negócio criado. Muitas
vezes, um empreendedor
leva meses para conseguir
abrir uma empresa no Bra-
sil, o que não acontece em
um país desburocratizado e
desenvolvido. Em países que
se preocupam e fomentam o
desenvolvimento de sua eco-
nomia, um empreendedor
gasta poucas horas para ter
a sua empresa regularmente
aberta e apta a operar. Infe-
lizmente, um dos maus de
nossa nação é o de ver o em-
preendedor como um vilão,
quando, na verdade, o vilão
tem sido o Governo, pois, sem
as empresas não há empre-
go, e sem emprego há au-
mento da criminalidade.
Portanto, ao Governo cabe,
imediatamente, estabelecer
políticas de redução da bu-
rocracia e da carga tribu-
tária, de modo a permitir
que as empresas possam se
tornar cada vez mais lucra-
tivas e expandir sua atua-
ção e produção e, conse-
quentemente, contratar
mais pessoas para traba-
lhar, gerando mais empre-
gos e renda na sociedade.

De outro lado, a culpa é
da sociedade. O povo brasi-
leiro é extremamente criati-
vo e consegue se virar em
situações adversas. Entre-
tanto, falta-lhe a capacidade
técnica de empreender.
Quando desempregado, o in-
divíduo fica a se lamentar e,
por vezes, entra em um es-
tado de depressão no qual
não consegue mais enxergar

novas ideias e possibilida-
des. Diante de uma demis-
são, muitos continuam cor-
rendo atrás de empregos si-
milares ao que realizavam,
e esquecem que é possível
criar o seu próprio empre-
go. O empreendedorismo,
que alguns já se arriscam
(ainda que de modo ama-
dor), é uma porta de entra-
da para o mundo da inde-
pendência financeira e au-
tonomia de vontades. Nes-
ta linha, a pessoa desem-
pregada deve aproveitar o
seu tempo ocioso para ten-
tar gerar ideias, para criar.
Isso se chama ócio criati-
vo, que foi bem demonstra-
do pelo Domenico De
Mais, em seu livro, cujo tí-
tulo também é “O ócio cri-
ativo”. Neste pensamento,
o ócio, longe de ser negati-
vo, torna-se um fator esti-
mulante para a criativida-
de pessoal. Assim, não se
pode mais enxergar o tem-
po ocioso como perda de
tempo, mais sim como uma
oportunidade de ampliar a
capacidade de criar e em-
preender. Portanto, está na
hora de cessar as lamenta-
ções e começar a investir
– ainda que sem capital –
em ideias e formas de em-
preender que possam evi-
tar que cada um dos indiví-
duos desempregados seja
aliciados pelo crime. Como
disse, certa vez, Jean Paul
Sartre, “O homem nada
mais é do que aquilo que ele
faz de si mesmo”. Então,
está na hora de cobrarmos
mais de nossos governan-
tes uma resposta eficaz
para o mundo empresarial
e, consequentemente, a
nossa economia, bem como
exigir que sejamos mais ca-
pazes de criar e sair de si-
tuações adversas, enxer-
gando possibilidades onde
não víamos antes, sem que
isso nos faça ingressar no
mundo da criminalidade.

‘Utopia D – 500 anos depois’ faz
curta temporada no Municipal

A peça Utopia D – 500 anos
depois faz curta temporada no
Teatro Municipal de Niterói,
nos dias 18, 19 e 20 de maio,
sexta e sábado 20h e domingo
às 19h. Utopia é uma ilha re-
cém descoberta, situada em
alguma parte do Novo Mundo,
cuja descrição é feita por um
navegante português, de nome
Rafael Hitlodeu. No elenco
Julio  Adrião e Josie Antello.

“UTOPIA D – 500 anos”
leva à cena trechos do livro

UTOPIA, de Thomas More,
publicado em 1516, em que o
autor cria uma ilha-reino onde
seria possível uma sociedade
sem propriedade privada e sem
intolerância religiosa, e as con-
dutas sociais seriam regidas pela
razão, não pelo autoritarismo do
Rei ou da Igreja. Através de um
texto do século XVI, a peça faz
uma reflexão sobre fatos dos
séculos XX e XXI, e sobre as
possibilidades da vida em soci-
edade hoje. Ingresso: R$ 50

Beto Sol é destaque
no Arte na Rua

O projeto Arte na Rua rece-
be, neste domingo, 20 de maio,
às 11h, o cantor Beto Sol, que
lança sua mais nova turnê do
espetáculo “Porta Retrato”. Na
apresentação, que acontece no
Centro Cultural Paschoal Car-
los Magno, o artista canta mú-
sicas inéditas, próprias e de
grandes compositores, além de
hits do momento, num show vi-
brante e ao mesmo tempo cheio
de amor. A entrada é franca e a
classificação etária, livre.

Villa-Lobos no Solar
No domingo, 20 de maio,

no Sarau no Solar, a soprano
Doriana Mendes e o violonista
Marco Lima unem seus talen-
tos como solistas para interpre-
tar um programa que consa-
gra a genialidade de Villa-Lo-
bos. A parceria explora a inte-
gração do violão e da voz, com
o intuito de divulgar não só a
brasilidade da obra do mestre
Villa-Lobos, mas também um
repertório de sonoridade muito
nova para o amante da música
clássica. O espetáculo, que co-
meça às 17h, tem entrada fran-
ca e classificação etária, livre.

Infantil ‘História
de Brinquedo’ no
Teatro Popular

Com texto e direção de
Fred Trotta, os brinquedos
mais amados da criançada
vêm fazer a alegria de to-
dos que já foram tocados
pela história de Woody,
Buzz e sua turma, num in-
crível musical que a Faz
Assim Produções apresen-
ta no Teatro Popular Os-
car Niemeyer nos dias 19,
20 e 27 de maio, sábado e
domingos, às 11h. Os in-
gressos custam R$ 30 a in-
teira e a classificação etá-
ria é livre.
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Cristina Lebre é autora dos livros
Olhos de Lince e Marca d’Água,
à venda na Livraria Schöfer, em
Icaraí, ou diretamente por
lebre.cristina@gmail.com

ÁRIES - Ouça mais os familiares e as pesso-
as próximas. Alto poder de concentração e
facilidade em aprender coisas novas. No
amor, alguém especial poderá se declarar.
Use sua sinceridade, sempre.

TOURO - Boa fase para mudar o visual e au-
mentar a auto-estima. Corrija seus erros, ou
poderá criar obstáculos para chegar ao su-
cesso. Relaxe ao lado de quem ama. Chan-
ces de conhecer alguém especial.

GÊMEOS - Notícia agradável alegrará seus
dias. Não se aborreça com amigos. No amor,
tenha mais paciência e evite discussões va-
zias. Cuidado para não tomar decisões equi-
vocadas. Controle seus gastos.

CÂNCER - Esqueça o passado e viva o pre-
sente de forma mais intensa. Novidade na
profissão irá levantar seu astral. Nas horas
livres, esqueça os problemas e dedique-se a
quem ama. Romantismo a dois.

LEÃO - Confie em você. Não se esconda do
mundo por causa de alguns problemas. Sai-
ba dizer não na hora certa. Clima de melan-
colia e saudosismo pode aparecer. Novida-
des nas finanças. Deixe os ciúmes de lado.

VIRGEM - Use sua determinação para resol-
ver problemas, principalmente em família.
Tome muito cuidado com falsos amigos. Di-
vida melhor o seu tempo. Esforço no traba-
lho será recompensado.

LIBRA - Espontaneidade em alta, aproveite
para fazer novas amizades. Planeje melhor
seu orçamento. Criatividade e garra na pro-
fissão. No amor, clima de sedução. Alguém
pode estar precisando de conselhos.

ESCORPIÃO - Energia de sobra para agitar
sua vida social e profissional. Atividades em
grupo podem trazer bons lucros. No amor,
mostre-se mais interessado. Vibrações ne-
gativas deixarão seu humor instável.

SAGITÁRIO - Cooperação no trabalho renderá
bons resultados. Preste mais atenção ao seu
lado espiritual. Melhora financeira animará
seu humor. Palavra amiga vinda de familiares
pode ajudar em momentos difíceis.

CAPRICÓRNIO - Invista seu dinheiro em coi-
sas produtivas. No amor, a distância pode
não ser física, e sim emocional. Tudo que
envolva o lado prático estará favorecido.
Visita de amigo distante pode acontecer.

AQUÁRIO - Fique mais perto da família. Na
profissão, aja com paciência e conseguirá
descobrir uma solução para seus problemas.
Atividades envolvendo concentração e prá-
tica favorecidas. Saúde instável.

PEIXES - Mudança no visual e na forma de
agir pode lhe trazer mais segurança. Escute
sua intuição, principalmente em assuntos
profissionais. Nada pode lhe impedir de
amar. Deixe o ciúme de lado e divirta-se.

                    De 19 a 25 de maio

Horóscopo da Semana

(21.03 a 20.04)

(21.04 a 20.05)

(21.05 a 20.06)

(21.06 a 22.07)

(23.07 a 22.08)

(23.08 a 22.09)

(23.09 a 22.10)

(23.10 a 21.11)

(22.11 a 21.12)

(22.12 a 20.01)

(21.01 a 19.02)

(20.02 a 20.03)

A responsabilidade do voto

oprimem cerca de dois milhões
de pessoas em todo o Grande
Rio.  A realidade que vivemos é
fruto do domínio do crime, en-
tranhado desde o tráfico de dro-
gas nas favelas a inúmeras ne-
gociatas espúrias em suntuosas
mansões de frente para o mar
carioca.  É um contexto horri-
pilante, que nos apavora só de
pensar.  Nós, os cidadãos de
bem, que nascemos aqui, cres-
cemos e tivemos filhos, traba-
lhamos e lutamos para criá-los,
durante décadas, nos vemos
agora imersos no fundo de um
poço regado a injustiça, corrup-
ção e sangue.

O ano de 2018 nos acena
com a possibilidade de mudar
um pouco o roteiro desse fil-
me de terror em que todos so-
mos personagens, atores ou fi-
gurantes.  Enquanto tentamos
daqui simplesmente ser felizes,
trabalhar e nos alegrar com
nossos entes queridos, há um
universo guerreando, de todas
as formas, para minar nossos
direitos básicos.  Por tudo isso
é preciso enfatizar que não dá

mais para trocar o voto por um
saco de cimento ou um “bico”.
Eu sei que tem muita gente
passando fome, sem direito ao
mínimo de dignidade, moran-
do na rua.  Mas se nos ven-
dermos por um pacote de bis-
coito ou uma lata de leite a
coisa só vai piorar.  Não pode-
mos mais eleger assassinos,
sejam eles diretos ou indiretos.
Precisamos estudar os candi-
datos, ver suas histórias, pro-
curar saber o que ele fez até
hoje pelo bem comum, não so-
mente ouvir suas propostas e
sair acreditando.  Aos mais in-
formados cabe ajudar os de-
savisados.  Conversemos com
nossas diaristas, porteiros, fla-
nelinhas, balconistas, mecâni-
cos, cuidadoras, jornaleiros –
ainda que o ministro Gilmar
Mendes ache isso um absur-
do.  Precisamos nos unir para
votar em gente nova e idônea.
Verdade é que os novos estão
escassos, parece que as pes-
soas honestas se assustam
quando vêem o tamanho da
sujeira que é o meio político,
que me perdoem os que ainda
conseguem se manter ínte-
gros.  De todo o modo, urge
esmiuçar a fundo quem são
nossos candidatos, e não cor-
responder aos esquemas de
voto de cabresto.  Essa é a
nossa oportunidade.  Vamos
eleger um governador para
comandar este estado.  Se
dermos a vitória a mais um
bandido, não poderemos re-
clamar.  Serão mais quatro
anos de penúria, ilicitudes e
mortes.  Essa é a hora.  Que
nossas consciências falem
mais alto do que nossa alie-
nação ou ignorância.

A investigação sobre o as-
sassinato da vereadora Mariel-
le Franco e seu motorista An-
derson Gomes nos leva a refle-
tir sobre a seriedade e a respon-
sabilidade que temos para com
nossos votos nas próximas elei-
ções.  Destarte o vereador sus-
peito ser ou não ser realmente
um dos mandantes do crime,
fato mais que relevante é que
estamos emparedados diante da
bizarra constatação de que o
meio político está tomado não
somente por corruptos, que
matam indiretamente seres hu-
manos, mas também por assas-
sinos diretos de pessoas.

Não é de hoje que temos
políticos envolvidos em crimes.
O assassinato do prefeito de
Santo André, Celso Daniel, per-
manece até hoje como um enig-
ma não decifrado, sete mortes
decorrentes e amplas evidênci-
as que apontam para crime po-
lítico.  De acordo com o jornal
Estado de São Paulo, as últimas
eleições municipais, em 2016,
registraram a ocorrência de 96
assassinatos no meio político,
entre prefeitos, secretários de
municípios, candidatos e mili-
tantes.  Só no Rio foram treze
os candidatos mortos.  É incon-
teste que a política brasileira
tem-se apresentado como um
quadro perigoso, onde as con-
trovérsias ideológicas ou os in-
teresses individuais chegam às
raias do atentado contra a vida.

O Estado do Rio de Janeiro
faliu completamente.  O cená-
rio que se observa hoje na ca-
pital e na região metropolitana
é de velho oeste. Ruas deser-
tas, comércio fechado, decre-
pitude das vias urbanas, perigo
em cada esquina, medo, medo,
medo.  Bairros inteiros estão
dominados pelas milícias, que

palavras@gazetanit.com.br
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SES alerta baixa procura pela vacinação contra a gripe
A cobertura vacinal está
em apenas 30% em todo
o estado. A campanha de
vacinação vai até dia 1º

com idades entre 6 meses e
menores de 5 anos, pessoas
com mais 60 anos, pacientes
crônicos, além de profissio-
nais de saúde e indígenas tem
até 1 de junho para garantir
a dose pelo Sistema Único de
Saúde. A meta é imunizar
cerca de 4,5 milhões de pes-
soas em todo o estado, mas
até o momento apenas 30%
do público-alvo da campanha
está vacinado.

“Pedimos que a população
procure uma unidade de saú-
de e vacine-se. Temos ape-

nas mais duas semanas de
campanha e contamos com
o envolvimento de todos. A
gripe não é uma doença gra-
ve, mas entre os grupos pri-
oritários pode se agravar,
sim, e a vacina é uma das
melhores formas de evitar
que isso aconteça”, afirmou
o secretário de Estado de
Saúde, Sérgio Gama.

As doses aplicadas du-
rante a 20ª Campanha de
Vacinação contra a Influen-
za, programada pelo Minis-
tério da Saúde, imunizam

contra os três subtipos de
gripe que mais circulam no
inverno: A/H1N1, A/H3N2 e
Influenza B. De janeiro até
7 de maio deste ano, foram
notificados 263 casos con-
firmados de Síndrome Res-
piratória  Aguda Grave
(SRAG) no estado do RJ,
sendo seis deles causados
pelo vírus H1N1 e 18 pro-
vocados pelo vírus H3N2.
No mesmo período foram
notificados 24 óbitos por
SRAG, sendo 3 por H3N2.

“Estamos entrando na

época de maior circulação do
vírus no território fluminen-
se, que é o inverno, e preci-
samos que a população pro-
cure um posto de saúde para
se vacinar, a fim de evitar o
aumento das chances de
transmissão, além das for-
mas mais graves da doença
entre os grupos suscetíveis.
É importante que todo públi-
co-alvo se vacine, mesmo os
que já se vacinaram em ou-
tra ocasião”,  comenta a sub-
secretária de Vigilância em
Saúde, Cláudia Mello.

Mesmo após a ação do
Dia D de vacinação contra a
Influenza, que aconteceu no
último sábado (12),  a Secre-
taria de Estado de Saúde re-
força a importância da popu-
lação procurar um posto de
saúde para se imunizar. Ges-
tantes, mulheres com até 45
dias após o parto, crianças


